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Petroleiros 
deflagram greve

1 – Petroleiros iniciam 
greve de advertência de 72 
horas. Redução do preço 
dos combustíveis, mudança 
da política de preços e 
destituição de Pedro Parente 
da presidência da Petrobras 
são as reivindicações.

2 –  No mesmo dia em que 
Pedro Parente desa� a o país 
e aumenta novamente o 
preço da gasolina, o governo 
Michel Temer anuncia, nesta 
quarta-feira, que irá manter 
a política de preços da 
Petrobras.

3 – Greve dos caminhoneiros 
agita a conjuntura e balança 
os alicerces do país. Sintufrj, 
assim como a maior parte 
das forças democráticas, 
como a CUT, manifestou 
apoio ao movimento que 
parou o país.
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ssim como a maior 
parte das organiza-
ções sindicais, entre 

elas a CUT, e do movimento 
social, o Sintufrj manifestou 
sua solidariedade à greve na-
cional dos caminhoneiros. 
Como as forças que defen-
dem a democracia, a direção 
do Sindicato também ma-
nifestou suas preocupações 
com as soluções autoritárias 
e condenou o oportunismo 
de grupos interessados em 
se apropriar do movimento 
para fortalecer o candidato 
da extrema direita ou pedir 
intervenção militar.

Mas o fato é que a greve 
nacional, que tem balan-
çado os alicerces do país, 
trouxe novos elementos à 
turbulenta conjuntura e en-
fraqueceu ainda mais o go-
verno golpista. Ao se mobili-
zarem contra o aumento de 
preços de combustíveis, os 
caminhoneiros se colocam, 
na prática, na oposição ao 
governo e à política de pre-
ços da Petrobras alinhada 
aos interesses dos grandes 
investidores. 

Na gestão de Pedro Pa-
rente, a empresa passou a 
operar no mercado abando-

Caminhoneiros agitam conjuntura
Greve balança os alicerces do país e enfraquece ainda mais o governo do golpe

nando seu caráter de empre-
sa pública (veja matéria na 
pág. 4).

Amplitude
A magnitude do movimento 
dos caminhoneiros atingiu 
toda a cadeia da economia 
e serviços no país e surpre-
endeu. A greve se deu de 
forma descentralizada, via 
aplicativos de mensagens, 
iniciada por motoristas au-

tônomos, e foi impulsionada 
pela Confederação Nacional 
dos Transportadores Autô-
nomos, (CNTA). 

Outras entidades passa-
ram a atuar, como a Associa-
ção Brasileira dos Caminho-
neiros (Abcam). Em seguida, 
diante do ímpeto do movi-
mento, empresários do setor 
de transporte aderiram. 

A greve não tinha inter-
locutores definidos e contou 

com variáveis diversas no 
grande universo que move 
os caminhões que rodam 
pelas estradas brasileiras. 
Isso tudo dificultou a rea-
ção de um governo apático, 
enfraquecido e, ao mesmo 
tempo, colhendo os frutos 
de sua arrogância: recusou 
várias vezes sentar-se à 
mesa com representantes 
dos autônomos.

O aumento do preço 

Dependência rodoviária
A greve dos caminhoneiros mos-

trou o quanto o Brasil é refém do 
transporte rodoviário e, principal-
mente, do óleo diesel. Atualmente, 
mais de 60% de tudo o que é trans-
portado no país viaja sobre os cami-
nhões, percentual que tem sido cres-
cente nos últimos anos devido à falta 
de investimentos para diversificar a 
matriz. Ferrovias e hidrovias prati-
camente inexistem.

Essa enorme dependência traz à 
tona a discussão sobre a necessidade 
de alternativas para reduzir a relevân-

cia dos carros e caminhões na vida 
da população. No mundo, há opções 
de substitutivo para o diesel, como o 
gás natural liquefeito, tanto para ca-
minhões quanto para navios. O gás 
natural é mais barato e polui muito 
menos, mas não se discute isso. 

A falta de investimentos nas fer-
rovias vem desde a década de 1950, 
pois o governo Juscelino Kubitschek 
fez a opção política pelas rodovias. 
Dos 28 mil quilômetros de malha 
ferroviária, apenas 8 mil quilôme-
tros são operados atualmente. As 

rodovias, por sua vez, estão no limi-
te. São estradas malconservadas, e 
os caminhoneiros fazem sacrifícios 
para continuar trabalhando.

O Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), lançado em 
2007 pelo governo do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva para ala-
vancar os investimentos em infra-
estrutura, caiu no esquecimento. O 
governo não aplica recursos para a 
melhoria da infraestrutura e coloca 
o dinheiro no caixa do Tesouro, para 
cobrir o déficit fiscal.

do diesel foi a gota d’água. 
A reclamação contra os 
aumentos diários nos valo-
res cobrados nas refinarias 
pelo diesel e pela gasolina 
já vinha há meses. Ao igno-
rar a demanda apresentada 
pelos caminhoneiros faz 
meses, ao não avaliar o im-
pacto das consequências do 
movimento e ao se negar a 
negociar, o golpismo pagou 
o preço.

A

COLAPSO. A greve dos caminhoneiros parou o país e expôs as contradições do governo que mergulhou o país numa crise sem fim
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REDUC. Petroleiros de Duque de Caxias saem em passeata

BACIA DE CAMPOS. Grevistas em defesa da democracia e da soberania nacional 

BAHIA. Manifestação em frente à refinaria da Petrobras

Greve dos petroleiros é deflagrada com sucesso 
Categoria não se intimida com decisão da Justiça, que considerou o movimento ilegal 

Petroleiros de todo 
o país do sistema 
Petrobras entraram 
em greve por 72 
horas a partir da 
zero hora de quarta-
feira, 30 de maio. 
O movimento é 
de advertência, 
reivindica a redução 
dos preços do gás de 
cozinha, da gasolina 
e do diesel, é contra 
a privatização da 
Petrobras e pela 
saída imediata 
do presidente da 
estatal, Pedro 
Parente. A categoria 
responsabiliza 
Parente pela 
política de reajustes 
de derivados, 
que atende aos 
interesses do 
mercado e não às 
necessidades da 
população e do país. 

Vários atos marcaram o 
início da luta dos petrolei-
ros Brasil afora, que tem o 
apoio de centrais sindicais, 
entre as quais CUT e CTB, e 
das Frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo. 

“A categoria 
não se intimidará”
Na véspera, o Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) 
declarou ilegal a greve dos 
petroleiros e estipulou mul-
ta diária aos sindicatos de 
R$ 500 mil pelo descumpri-
mento da decisão. Porém, 
em nota sobre essa decisão 
da Justiça, o coordenador-
-geral da Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), José 
Maria Rangel, afi rmou que 
“a categoria não se intimi-
dará”. E os petroleiros não 
se intimidaram: com a sua 
greve, eles organizam politi-
camente o movimento pelo 
barateamento dos preços 
do gás de cozinha e dos de-
rivados de petróleo iniciado 
pelos caminhoneiros.  

Balanço
Durante a tarde de quarta-
-feira, a FUP informava 
que 10 refi narias estavam 
sem troca de turno: Reman 
(AM), Lubnor (CE), Rnest 
(Abreu e Lima/PE), Rlam 
(BA), Reduc (Duque de 
Caxias/RJ), Regap (MG), 
Replan (SP), Recap (SP), 
Repar (PR) e Refap (RS). 
Também pararam os tra-
balhadores da SIX, Supe-
rintendência de Industria-
lização de Xisto (PR), e das 
Fábricas de Fertilizantes 
Nitrogenados (Fafen) do 
Paraná e da Bahia. 

A greve na Transpetro 
atingiu no primeiro dia os 
terminais do Paraná, de San-
ta Catarina, do Rio Grande 
do Sul, do Espírito Santo, do 
Amazonas, do Ceará, de Per-
nambuco, de Campos Elí-
seos (Duque de Caxias) e de 
Cabiúnas (Macaé).

Os trabalhadores dos cam-
pos de produção terrestre do 
Alto do Rodrigues e de Mos-
soró, no Rio Grande do Norte, 

também entraram em greve, 
assim como os petroleiros do 
Ativo Industrial de Guamará e 
da Estação Coletora do Canto 
do Amaro. 

A adesão à greve incluiu 
ainda os trabalhadores da 
Usina Termoelétrica Leo-
nel Brizola, em Duque de 
Caxias, e os petroleiros das 
unidades de tratamento e 
processamento de gás na-
tural (UPGNs e UTGCs) do 
Espírito Santo, e da sede da 
Petrobras, em Vitória. 

Abastecimento 
mantido
O dirigente da FUP dis-
se que a greve de 72 horas 
não afetaria o abastecimen-
to de combustível no país, 
e fez um paralelo com o 
movimento dos caminho-

neiros: “Não é verdadeiro 
que a greve possa causar 
desabastecimento, porque, 
durante a paralisação dos 
caminhoneiros, a Petrobras 
continuou produzindo e os 

tanques estão abarrotados. 
Conduzimos o processo de 
tal forma que não falte com-
bustível para suprir as ne-
cessidades da população”, 
disse à Rádio Brasil Atual.

A greve nacional dos 
petroleiros foi defl agrada 
na madrugada com a sus-
pensão das trocas de turnos 
nas refi narias e terminais e 
paralisação das atividades 
nas plataformas da Bacia 
de Campos, onde estão con-
centradas 22 unidades da 
empresa, cujos trabalhado-
res aderiram à paralisação. 

Fotos: Renan SIlva
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desastrosa política 
de preços dos com-
bustíveis adotada 

pela direção da Petrobras, 
que tem como parâmetro 
cotações internacionais do 
barril de petróleo e do dó-
lar, está na origem da greve 
dos caminhoneiros e atin-
ge, em cadeia, milhões de 
famílias, principalmente de 
setores mais vulneráveis.

De julho de 2017 até 
maio de 2018, o preço da 
gasolina subiu 50,04%, o 
do diesel, 52,15% e o do gás 
de cozinha, 67,8%, segundo 
a Associação dos Engenhei-
ros da Petrobras (Aepet), 
influenciando os preços de 
alimentos e transportes. 
Hoje, em mais de um mi-
lhão de domicílios (dados 
do IBGE) voltou-se a cozi-
nhar à lenha ou a carvão, 
por não haver recursos 
para o gás.

A mudança dessa po-
lítica – que tem como fim 
atender os acionistas na-
cionais e internacionais 
em busca do lucro fácil –  é 
uma das demandas da gre-
ve dos petroleiros deflagra-
da quarta-feira, dia 30. 

Política de preços
Segundo a Aepet, a Petro-
bras adotou nova política 
de preços desde outubro 
de 2016. Foram praticados 
preços mais altos, o que fa-
voreceu a importação por 
concorrentes da empresa. 
A estatal perdeu mercado, 
e a ociosidade em suas refi-
narias chegou a um quarto 
da capacidade instalada. A 
importação de derivados 
bateu recordes.

Ganharam produtores 
norte-americanos, impor-
tadores e distribuidores de 
capital privado no Brasil. 
Perderam os consumidores 
brasileiros, a Petrobras, a 
União e os estados com o 
impacto recessivo dessa 
política. Por causa disso, a 
Aepet batizou essa política 
de “America first!” (“Esta-
dos Unidos primeiro”).

Petrobras atende acionistas
Empresa perde o seu caráter estatal, ignora a sociedade e opera para a satisfação de investidores

O presidente da em-
presa, Pedro Parente, está 
preparando o terreno para 
a privatização, dolarizan-
do preços para atender os 
acionistas estrangeiros. Em 
abril, anunciou a venda 
de refinarias no Paraná, 
em Pernambuco, na Bahia 
e no Rio Grande do Sul, 
além de dutos e terminais 
da Transpetro, subsidiária 
de transporte e logística de 
combustíveis.

“É o tipo do executivo 
que não serve para a Pe-
trobras, se a ideia for de 
uma companhia estratégi-
ca para o Brasil e seu povo. 
Sua missão é atender ao 
mercado, aí representado 
pelos acionistas estrangei-
ros, é a estes que Parente 
atende”, acusa estudo da 
Aepet. 

Há 13 grandes petrolí-
feras estatais entre as 20 
maiores empresas globais 
de petróleo. Nenhuma à 
venda com reservas de pe-
tróleo no hemisfério oci-
dental. “Nesse sentido, a 
Petrobras é única. Não só 
tem as reservas, como tem 
os meios de extraí-las”, sus-
tenta a associação.

O advogado André Araú-
jo, especialista na área ener-
gética, observa que um 
governo frágil, como o atu-
al, é ideal para permitir a 
execução desse projeto de 
privatização, que já come-
çou com a venda de ativos 
estratégicos da empresa, 
como oleodutos e a BR Dis-
tribuidora. “Já se anuncia a 
venda de refinarias; a ven-
da final será do pré-sal”, ele 
prevê.

Poder do mercado
Segundo a associação, a 
chegada ao poder do gru-
po de Temer só foi possí-
vel com o aval do “merca-
do”. E a base ideológica do 
golpe foi o compromisso 
das privatizações dos dois 
maiores ativos do Estado 
brasileiro: a Eletrobras, 
tentativa fracassada até 
aqui por falta de força po-
lítica do governo golpista, 
e a Petrobras, que vale só 
pelas suas reservas 350 
bilhões de dólares, mais 
refinarias, oleodutos, na-
vios, enormes bases de 
distribuição. “Eletrobras e 
Petrobras valem dez gol-
pes, especialmente com 
preços de fim de feira, es-
pecialidade de gestão tipo 
Pedro Parente”, diz a en-
tidade.

“É o tipo do executivo 
que não serve 
para a Petrobras, 
se a ideia for de 
uma companhia 
estratégica para o 
Brasil e seu povo. 
Sua missão é 
atender ao mercado, 
aí representado 
pelos acionistas 
estrangeiros, é a 
estes que Parente 
atende”, acusa estudo 
da Aepet 

A CAPACHO. Parente foi 
apresentado ao país 
como ministro de FHC. 
Voltou ao poder para 
entregar a Petrobras 
aos investidores
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